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SANTRAUKA (I-IX) 

Komisijos atsakymai  

I. Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) duomenis ir šaltinius bei metodus, kuriuos valstybės narės 

taiko joms apskaičiuoti, Eurostatas tikrina tiek daugiamečiais, tiek metiniais ciklais. Tikslas – 
užtikrinti, kad BNP duomenys būtų patikimi, išsamūs ir palyginami visose valstybėse narėse. 
Paskutinis užbaigtas tikrinimo ciklas, kuriam taikomas šis Audito Rūmų auditas, vyko 2016–
2019 m. Tikrinimas pagrįstas modeliu, kurį nustatė Komisija (Eurostatas), glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybių narių nacionalinių statistikos institucijų (NSI) ekspertais. Eurostatui 
atlikti tikrinimą padeda BNP ekspertų grupė (angl. GNIG), kurioje kartu dirba Eurostato ir NSI 
ekspertai. Visam tikrinimo procesui taikomas GNIG narių atliekamas tarpusavio vertinimas. 
Kiekvienais metais GNIG pateikia nuomonę dėl BNP duomenų, kuriuos Biudžeto GD paskui naudoja 
nustatydamas valstybių narių įnašus į ES biudžetą pagal BNP nuosavus išteklius, tinkamumo. 

III. Eurostato atliekamas tikrinimo ciklas apima išsamią valstybių narių BNP šaltinių ir metodų 

inventorių analizę ir išsamią valstybių narių pateiktų BNP duomenų analizę, dėl kurios gali būti 
nustatomi rekomenduojami veiksmai ar išlygos, siekiant užtikrinti tų duomenų palyginamumą, 
patikimumą ir išsamumą. Biudžeto tikslais atsižvelgiama į šio tikrinimo rezultatus. Nors Eurostatas 
kartu su valstybėmis narėmis jau sutrumpino BNP tikrinimo ciklą, šiam darbui reikia pakankamai 
laiko, kad nebūtų pakenkta jo apimčiai ir kokybei. 

VI. Komisija palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad tikrinimo procesas buvo veiksmingas. 

Nustatyti didelės rizikos klausimai buvo sprendžiami atliekant skirtingų šalių palyginimus ir 
pateikiant horizontaliąsias išlygas. Eurostatas 2016–2019 m. ciklo metu laiku atliko visus 16 
skirtingų šalių palyginimų, ir Komisija tai laiko dideliu laimėjimu. Penkios horizontaliosios išlygos 
buvo nustatytos šio ciklo pabaigoje, tuo pačiu metu kaip ir konkrečiai operacijai taikomos išlygos. 
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija laikosi nuomonės, kad 2016–2019 m. BNP 
tikrinimo ciklo metu nustatyti didelės rizikos klausimai apskritai buvo sprendžiami laiku. 

VII. Darbas, susijęs su didelės rizikos universaliaisiais klausimais, atitiko Eurostato atlikto 

atitinkamo prioritetų nustatymo rezultatus. Dėl to buvo atsisakyta dviejų klausimų, kurių galimas 
poveikis buvo mažesnis, ir susiaurinta kitų trijų klausimų analizės apimtis. Likę klausimai buvo 
įvertinti kaip verti tokio pat labai kruopštaus tikrinimo. Apie prioritetų nustatymo rezultatus ir 
pasekmes buvo pranešta BNP komitetui, o šis juos patvirtino. 

Komisija mano, kad visos iniciatyvos, apie kurias Audito Rūmai pranešė 69 dalyje, ir darbas, kurio 
valstybės narės ėmėsi pagal BNP išlygą dėl globalizacijos, užtikrino tinkamą atsaką į šį klausimą. 

VIII. Eurostatas palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pripažino, jog BNP tikrinimo ciklas buvo 

baigtas laiku ir kad valstybėms narėms laiku buvo suteikta informacija apie jų įnašų koregavimus, 
atsiradusius dėl šio tikrinimo. Eurostato tikrinimų apimtis buvo apibrėžta remiantis BNP tikrinimo 
modeliu, kuris sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su BNP komitetu ir jo patvirtintas. Per 2016–
2019 m. BNP ciklą reikėjo atlikti griežtesnį tikrinimą, nes buvo įdiegtas naujas nacionalinis 
apskaitos standartas – 2010 m. ESS.  

Kalbant apie išlygas, kurios nustatomos užbaigus tikrinimo ciklą, Komisija pažymi, kad tai yra 
įprastas BNP tikrinimo proceso ypatumas. 
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Komisija pripažįsta, kad reikšmingumo ribos taikymas atliekant BNP tikrinimą turi tam tikrų 
apribojimų, nes daugeliu atvejų galimas trūkumų poveikis BNP nėra žinomas tuo metu, kai trūkumai 
nustatomi. 

IX. Komisija sutinka su visomis rekomendacijomis, išskyrus 2b rekomendaciją, kuriai ji pritaria iš 

dalies.  

ĮVADAS (1–26 dalys) 

Komisija atsakymų nepateikė.  

AUDITO APIMTIS IR METODAS (27–35 dalys)  

Komisija atsakymų nepateikė.  

PASTABOS (36–104 dalys) 

Komisijos atsakymai 

39. Komisija palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pripažino BNP rizikos vertinimo modelį ir jo 

vaidmenį tinkamai nustatant visus didelės rizikos klausimus. Reikėtų pažymėti, kad, be pasekmių 
tiesioginiam tikrinimui, valstybių narių priskyrimas trims rizikos kategorijoms rizikos vertinimo 
modelyje turėjo papildomų pasekmių struktūrizuojant BNP tikrinimo ciklą. Tai buvo atskirų šalių 
tikrinimo tvarka ir (arba) prioritetų nustatymas, tikrinimo apimtis, taip pat minimalus BNP 
informacinių vizitų į kiekvieną šalį skaičius. 

44. Eurostatas naudojosi informacija, surinkta atliekant pirminius tikrinimus, kad iš naujo įvertintų 

rizikos lygį ir apibrėžtų galimą 18 universaliųjų klausimų, nustatytų 2016 m., poveikį. Komisija 
mano, kad 2017 m. atliktas pakartotinis rizikos lygio įvertinimas yra svarbus prioritetų nustatymo 
įrodymas, todėl atliekant tolesnį tikrinimą ne tokiems rizikingiems universaliesiems klausimams 
buvo skiriama mažiau dėmesio. Likę klausimai buvo įvertinti kaip verti tokio pat labai kruopštaus 
tikrinimo, o tai, Komisijos nuomone, teigiamai prisidėjo užtikrinant BNP duomenų tinkamumą 
nuosavų išteklių tikslams. 

45. Svarbi didelės rizikos universaliųjų klausimų prioritetų nustatymo pasekmė taip pat buvo 

patvirtinimas, kad didžioji dauguma klausimų, kurie iš pradžių buvo nustatyti atliekant skirtingų 
šalių palyginimus, iš tiesų turėtų būti sprendžiami atliekant išsamius patikrinimus visose šalyse. 
Eurostatas ciklo metu laiku užbaigė visus skirtingų šalių palyginimus, todėl vėliau šiose srityse buvo 
atlikti patobulinimai, valstybėms narėms nustačius rekomenduojamus veiksmus ir (arba) išlygas.  

Bendras atsakymas į 46 ir 47 dalių pastabas. Komisija pažymi, kad 

Audito Rūmų atliktoje A grupės rekomenduojamų veiksmų analizėje atsižvelgta tik į valstybių narių 
tinkamai įvykdytų rekomenduojamų veiksmų poveikį. Joje nebuvo atsižvelgta į išlygų, pateiktų, kai 
rekomenduojami veiksmai nebuvo tinkamai įvykdyti, poveikį, nes audito metu šios informacijos 
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nebuvo. Galima daryti prielaidą, kad atitinkamų išlygų poveikis bus didesnis nei rekomenduojamų 
veiksmų. 

Komisija pažymi, kad atrinktoms valstybėms narėms tenka ketvirtadalis rekomenduojamų veiksmų, 
nustatytų atlikus skirtingų šalių palyginimus. 

48. 2017 m. nustačius universaliųjų klausimų prioritetus, visas rizikos vertinimas buvo dar kartą 

peržiūrėtas 2018 m., vadovaujantis BNP komitete sutartu metodu. Kiekvienos valstybės narės 
atskirų kriterijų balai tam tikrais atvejais buvo atnaujinti, kai buvo gauta naujos informacijos. Dėl 
šio atnaujinimo nereikėjo keisti universaliųjų klausimų sąrašo ar papildomai nustatyti jų prioritetų. 

50. Kalbant apie tikrinimų planavimą ir jų prioritetų nustatymą, rizikos lygis lemia tikrinimo 

pradžią (ir atskirų šalies pareigūnų atliekamų tikrinimų tvarką). Be to, nuo pat pradžių buvo 
planuota, kad iki 2019 m. gruodžio mėn. gali būti vykdomi nuoseklūs vizitų į šalis ciklai (jei reikia) 
(dokumentas GNIC/332 „BNP tikrinimas nuosavų išteklių tikslais. Kontrolės metodo metmenys“), 
kurie gali turėti įtakos rekomenduojamų veiksmų nustatymo laikui šalyse, kuriose vyksta keli vizitai. 

51. Komisija pažymi, kad ši analizė pagrįsta rekomenduojamų veiksmų nustatymo laiku ir joje 

neatsižvelgiama į ankstesnius etapus, pvz., BNP inventorių vertinimo klausimyno pildymą, klausimų 
formulavimą ir pirminį valstybių narių atsakymų vertinimą, informacinių vizitų organizavimą ir pan. 
Iš šių kitų etapų gali būti dar aiškiau matyti, kad Eurostatas teikia pirmenybę didelės rizikos šalių 
tikrinimui. 

53. Eurostatas šalių tikrinimo prioritetus nustatė remdamasis rizikos vertinimo modelio 

rezultatais ir kitais atitinkamais pagrindų dokumentais. Šalių pareigūnai savo tikrinimų (įskaitant 
BNP informacinių vizitų organizavimą) prioritetus nustatė atsižvelgdami į jų portfelio šalių rizikos 
lygį. 

Be to, iš rekomenduojamų veiksmų nustatymo mažėjimo tendencijos matyti, kad Eurostatas siekė 
rekomenduojamus veiksmus nustatyti kuo ankstesniu proceso etapu. 

56. BNP komponentai tiesioginiam tikrinimui buvo atrinkti pagal atitinkamus pagrindų 

dokumentus, t. y. dokumentą GNIC/333 dėl rizikos vertinimo modelio tikrinant BNP nuosavų išteklių 
tikslais ir dokumentą GNIC/334, kuriame pateikiamos tiesioginio tikrinimo gairės. 

Antrosios rizikos vertinimo dalies rezultatai neįpareigoja šalies pareigūno tiesioginiam tikrinimui 
pasirinkti aukščiausius balus surinkusias sritis. Rizikos vertinimas (antroji dalis) – tai priemonė, kuri 
palengvina pasirinkimą, t. y. suteikia galimybių, iš kurių galima rinktis, bet galiausiai pasirinkimo 
nelemia. Kiekviena tiesioginio tikrinimo sritis buvo pasirinkta remiantis atliktu rizikos vertinimu, 
šalies pareigūno kokybiniais svarstymais ir konsultacijomis su BNP grupės vadovu. 

58. Eurostatas ir atitinkama valstybė narė susitarė dėl kiekvieno rekomenduojamo veiksmo. Į šį 

susitarimą buvo įtrauktas terminas, kurio reikia laikytis, o tai de facto yra darbo prioritetų 
nustatymas, atsižvelgiant į keletą veiksnių, pvz., statistinių šaltinių prieinamumą, nagrinėjamų 
klausimų sudėtingumą, peržiūras, tvarkaraščius, naštą ir darbo krūvį ir kt.  

59. Komisija mano, kad valstybės narės gali tinkamai įvertinti rekomenduojamų veiksmų 

sudėtingumą ir galimą poveikį, taip pat prireikus, suderinusios su Eurostatu, atitinkamai planuoti su 
jais susijusį darbą ir nustatyti jo prioritetus. Šios praktikos buvo laikomasi viso tikrinimo ciklo metu. 
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62. Komisija džiaugiasi tuo, kad valstybės narės vertina bendradarbiavimo kokybę ir BNP 

tikrinimo proceso gaires. 

63. Du klausimai, susiję su prekybos finansiniu turtu maržomis ir dienpinigių traktavimu, yra labai 

sudėtingi, todėl atitinkamiems ekspertams (atitinkamai ECB ekspertams dėl prekybos finansiniu 
turtu maržų ir Eurostato ekspertams dėl dienpinigių traktavimo) prireikė laiko, kad jie galėtų 
parengti aiškias ir veiksmingas gaires, kurių šalims reikia, kad galėtų išnagrinėti išlygas. 

Komisija atsižvelgia į kai kuriuos NSI pasiūlymus, tačiau laikosi nuomonės, kad atitinkamos gairės, 
pvz., GNIC/BNPG rekomendacijų forma, jau buvo pateiktos vykdant BNP OR tikrinimo procesą ir 
naudojantis atitinkamais kanalais. 

66. Jau daugelį metų Eurostatas nagrinėjo su globalizacija susijusias problemas iš verslo 

statistikos perspektyvos (pvz., daugiausia dėmesio skirdamas prekybos srautų asimetrijai ir 
mikroduomenų susiejimui), o tai padėjo gerinti pagrindinę infrastruktūrą, kad būtų galima įvertinti 
globalizaciją nacionalinėse sąskaitose. Tačiau didžiausią poveikį BNP padarė staigios ir didelės 
tarptautinių įmonių verslo modelių permainos XXI a. antrojo dešimtmečio viduryje įvykus 
reguliavimo ir (arba) mokesčių pokyčiams, ypač paveikusios kai kurias valstybes nares, pavyzdžiui, 
visų balansų perkėlimas, kaip parodė Airijos atvejis, apie kurį pranešė Audito Rūmai 68 dalyje. 

67. Daugelį metų ES tarptautinių įmonių verslo modelių raida buvo lėta, kol nuo 2014 m. įvyko 

keletas gana didelių pokyčių keliose didelėse tarptautinėse įmonėse. Visų pirma, panaikinus kai 
kurias mokesčių mažinimo priemones ir pasikeitus ES PVM tvarkai, greitai pasikeitė kai kurie 
tarptautinių įmonių verslo modeliai. 

70. Globalizacijos išlygos taikymas buvo aptartas su valstybėmis narėmis BNP ekspertų grupės 

posėdžiuose. Šiose diskusijose 2016 m. buvo nurodyti kaip galimi pradiniai ataskaitiniai metai. 
Tačiau kelios valstybės narės prieštaravo šiam sprendimui, teigdamos, kad kalbama apie pernelyg 
tolimą praeitį, ir pabrėžė, kad, atsižvelgiant į patirtį, įgytą vykdant BNP bandomąjį projektą, 
praktiškai neįmanoma iš tarptautinių įmonių gauti reikiamos papildomos informacijos už 2016 m. 
Atsižvelgdama į šią padėtį, atitinkamus BNP tarptautinių įmonių bandomojo projekto įrodymus, 
galimas aprėpties ir patikimumo problemas bei tarptautinių įmonių ir NSI naštą, Komisija 
nusprendė pradiniais ataskaitiniais metais laikyti 2018 m. 

71. Komisija mano, kad išlygos dėl globalizacijos laikas, apimantis laikotarpį nuo 2018 m., yra 

tinkamas. Komisijos tarnybos pakartoja, kad, jų nuomone, specialiuose susitikimuose su NSI 
išsamiai aptartas metodas ir laikas yra patikimi ir proporcingi, jie yra pagrįsti įvertinta rizika ir 
visiškai atitinka jau gautą patikinimą. Komisija nepritarė susijusiai 2020 m. patikinimo pareiškimo 
ataskaitoje pateiktos Audito Rūmų rekomendacijos daliai ir šiuo klausimu laikosi savo pozicijos. 

72. Galimas globalizacijos universaliojo klausimo poveikis BNP buvo įvertintas atliekant 

universaliųjų klausimų rizikos analizę, siekiant nustatyti darbo šiais klausimais prioritetus (todėl 
globalizacijos darbui buvo suteiktas didelis prioritetas). Pagrindinis veiksnys, į kurį tuo metu buvo 
atsižvelgta, buvo globalizacijos reiškinio mastas, nes specialiose analizėse nebuvo gauta įrodymų 
apie galimus pridėtinės vertės ir BNP iškraipymus dėl galimo netinkamo globalizacijos traktavimo 
nacionalinėse sąskaitose.  

Tačiau pateikiant horizontaliąsias išlygas tokie įrodymai buvo prieinami ir į juos buvo atsižvelgta. 
Remiantis dokumento „BNP MĮ bandomojo projekto ataskaita“ (2019 m. lapkričio mėn.) išvadomis, 
atlikus tarptautinių įmonių patikrinimą nebuvo nustatyta jokių didelių pridėtinės vertės iškraipymų 
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įrodymų (metai, kuriais buvo grindžiamas metodas, taikytas tarptautinių įmonių bandomuosiuose 
projektuose, buvo 2016 m.). 

73. Globalizacijos „didelis poveikis nacionalinėms sąskaitoms“ nebūtinai lemia BNP iškraipymus, 

kurie turi būti šalinami išlygomis. 

Remiantis iki šiol atliktu darbu, pvz., BNP tarptautinių įmonių bandomajame projekte, nėra jokių 
įrodymų, kad būtų didelių BNP iškraipymų dėl galimo netinkamo šių klausimų sprendimo 
nacionalinėse sąskaitose.  

Pažymėtina, kad ir Airijos atvejis buvo teisingai traktuojamas laikantis konceptualių gairių (tai 
reiškia, kad sukurtoje duomenų rengimo sistemoje buvo teisingai užfiksuotas ir perteiktas 
aptariamas reiškinys BNP duomenyse).  

Kalbant apie vienos valstybės narės 2021 m. rugsėjo mėn. perduotus darbo su išlygomis rezultatus, 
atitinkamas ataskaitas analizuoja Eurostatas. 

75. Komisija pakartoja, kad globalizacijos išlygos taikymo sritis ir laikotarpis buvo išsamiai aptarti 

su valstybėmis narėmis BNP ekspertų grupės posėdžiuose ir kad jie atitinka šių diskusijų metu 
išsakytas nuomones. 

77. Komisija visus tikrinimus atliko taip, kaip planuota, t. y. iki 2019 m. pabaigos. Konkrečiu 

Prancūzijos atveju iki 2019 m. pabaigos tikrinimų užbaigti nepavyko, nes nebuvo pakankamai 
kokybiško Prancūzijos BNP inventoriaus, kuriam taikyta bendra išlyga. Prancūzija BNP inventorių 
perdavė 2020 m. kovo mėn., jis buvo patikrintas ir 2021 m. buvo panaikinta bendroji išlyga. 

Dėl išlygų, taikomų užbaigus tikrinimo ciklą, Komisija pažymi, kad tai yra įprastas BNP tikrinimo 
proceso ypatumas. 

83. Kalbant apie reikšmingumo ribą, BNP komitetas patvirtino 0,1 % BNP reikšmingumo ribą, 

kurią 2014 m. spalio mėn. pasiūlė Eurostatas. Kaip patvirtina Audito Rūmų atlikta NSI apklausa (žr. 
86 dalį), didžioji dauguma valstybių narių šią ribą laiko tinkama. 

85. Kaip minima pagrindų dokumento dėl reikšmingumo ribos (GNIC/283) 5 dalyje, „Iš esmės riba 

gali būti nustatyta kaip vertė arba procentinis dydis. Iš dviejų galimų variantų Eurostatas 
neabejotinai teikia pirmenybę procentiniam dydžiui, nes mažų šalių atveju naudojant vertę beveik 
visais klausimais būtų galima padaryti išvadą dėl nereikšmingumo“. 

89. NSI parengė savo BNP inventorius vadovaudamiesi BNP aprašo vadovu – vienu iš pagrindų 

dokumentų, kurį parengė Eurostatas ir dėl kurio susitarė BNP ekspertų grupė. Valstybėms narėms 
paliekama teisė savo nuožiūra nuspręsti, ar jos pasinaudoja galimybe praleisti tam tikros prekės 
aprašą vadove nurodytomis sąlygomis. 

90. Formuluodami klausimus NSI, Eurostato administracijos pareigūnai vadovavosi BNP 

inventoriaus vertinimo klausimynu (GIAQ) – vienu iš pagrindų dokumentų, kurį parengė Eurostatas ir 
dėl kurio susitarė BNP ekspertų grupė. 

91. Pagal dokumentą „Kontrolės metodo metmenys“ (GNIC 332), rekomenduojamų veiksmų ir 

išlygų pateikimo praktika buvo tokia: jei buvo įrodymų, kad galimas nustatyto trūkumo poveikis 
buvo mažesnis už reikšmingumo ribą, dėl šio trūkumo nebuvo pateiktas joks rekomenduojamas 



 

7 

veiksmas arba išlyga. Eurostatas laikėsi šios praktikos per visą 2016–2019 m. BNP tikrinimo ciklą 
naudodamas visas pagrindines tikrinimo priemones (BNP inventoriaus vertinimo klausimyną (GIAQ), 
informacinius vizitus, tiesioginius tikrinimus, skirtingų šalių palyginimus).  

Daugumoje nustatytų rekomenduotų veiksmų pateikimo metu nebuvo įvertintas galimas svarstomo 
klausimo poveikis BNP, o tai reiškia, kad negalima atmesti reikšmingo poveikio.  

Komisija mano, kad informaciją apie nereikšmingumą geriausiai gali teikti valstybės narės. Jei buvo 
nustatyti rekomenduojami veiksmai, tai reiškia, kad visų nereikšmingumo įrodymų nebuvo įmanoma 
lengvai gauti. 

Nustatytas rekomenduojamas veiksmas arba BNP išlyga, kurių (galimas) poveikis BNP nebuvo 
žinomas nustatymo metu, galėtų būti panaikintas, jei būtų pateikti nereikšmingumo įrodymai. 

92. Komisija pažymi, kad 92 dalyje aprašyti Audito Rūmų analizės rezultatai reiškia, kad net 25 

% išnagrinėtų rekomenduojamų veiksmų atvejų, kai buvo manoma, kad šalių nurodytas pradinis 
poveikis buvo nereikšmingas, galutinis poveikis pasirodė esąs reikšmingas. 

93. Komisija pakartoja savo poziciją, kad reikšmingumo riba buvo taikoma viso 2016–2019 m. 

BNP tikrinimo ciklo metu, įskaitant ankstyvą tikrinimo etapą, tais atvejais, kai buvo nesunkiai 
prieinami visi įrodymai. 

94. Kai Eurostatas ir atitinkama valstybė narė susitarė dėl A grupės rekomenduojamų veiksmų, 

reikėjo galimai patobulinti metodiką. Tokio susitarimo metu valstybės narės paprastai arba 
negalėjo pateikti išsamių įrodymų, leidžiančių atmesti nagrinėjamų klausimų reikšmingumą, arba 
pirmenybę teikė tam, kad iš pradžių būtų patikslinta atitinkama metodika. 

Atliekant BNP tikrinimą, valstybės narės gali geriausiai (bet kuriame tikrinimo proceso etape) 
pateikti duomenų ir įrodyti, kad problema nėra reikšminga. Tuo remdamasis Eurostatas įvertina 
įrodymų patikimumą. 2016–2019 m. BNP tikrinimo ciklo metu, kai valstybės narės pateikė išsamius 
įrodymus, kad trūkumo poveikis nebuvo reikšmingas, nebuvo nustatyta rekomenduojamų veiksmų 
ar išlygų. 

95. 2014 m. valstybių narių nacionalinėse sąskaitose buvo įdiegtas naujas apskaitos 

standartas – 2010 m. ESS. Todėl 2016–2019 m. ciklas buvo ypač sudėtingas ir apėmė daug naujų 
elementų, tokių kaip rizikos vertinimas, kai kurių horizontaliųjų klausimų įvairiose šalyse analizė, 
geresnis tiesioginių tikrinimų naudojimas ir kt. Dėl šio sustiprinto tikrinimo buvo nustatyta daug 
rekomenduojamų veiksmų bei išlygų, o Eurostatui ir šalims susidarė didžiulis darbo krūvis. 
[Komisijos nuomone, šios pastangos buvo būtinos norint pasiekti galutinį BNP tikrinimo proceso 
tikslą, t. y. suteikti pagrįstą patikinimą dėl nuosavų išteklių tikslais naudojamų BNP duomenų 
kokybės.] 

96. Eurostato išlygų duomenų bazėje, jei įmanoma, pateikiamas apytikslis išlygos poveikio arba 

galimo poveikio BNP įvertinimas. Tikslus galutinis poveikis BNP ir jo komponentai yra įtraukti į 
techninę nuomonę dėl išlygų panaikinimo visiems išlygų taikymo metams. Daugeliu atvejų 
koduojant išlygą išsamios informacijos apie poveikį BNP nėra, šalies išlygų bylos ir (arba) duomenų 
bazė yra nuolat atnaujinamos, o galutinis poveikis koduojamas techninėje nuomonėje. 

Tačiau Eurostatas ėmėsi veiksmų, kad palengvintų rekomenduojamų veiksmų ir išlygų, nustatytų ir 
išnagrinėtų 2020–2024 m. ciklo metu, poveikio BNP apžvalgą. 
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97. Didelis išlygų dėl analizuotų rekomenduojamų veiksmų skaičius (24 iš 130 rekomenduojamų 

veiksmų) reiškia, kad analizuotais rekomenduojamais veiksmais sprendžiamų klausimų galutinio 
poveikio šešioms šalims vidutinė vertė, mediana arba maksimali vertė greičiausiai bus didesnės (o 
rekomenduojamų veiksmų, neturinčių poveikio, dalis bus mažesnė). Galima daryti prielaidą, kad 
rekomenduojami veiksmai, paversti išlygomis, yra susiję su sudėtingesniais ir (arba) svarbesniais 
klausimais, nei tie rekomenduojami veiksmai, kuriuos buvo galima išnagrinėti ir užbaigti spręsti, 
todėl bus atliekamos didesnės peržiūros. 

99. Audito metu buvo panaikinta tik nedidelė išlygų dalis. Didelis išlygų, kurios dar nagrinėjamos, 

skaičius reiškia, kad išlygomis sprendžiamų klausimų galutinio poveikio vidutinė vertė, mediana 
arba maksimali vertė greičiausiai bus netgi didesnės (o poveikio neturinčių išlygų dalis bus 
mažesnė). Galima daryti prielaidą, kad išlygos, kurios dar nagrinėjamos, yra susijusios su 
sudėtingesniais ir (arba) svarbesniais klausimais, nei tos, kurias buvo galima greitai išnagrinėti ir 
užbaigti spręsti, todėl gali būti atliekamos didesnės peržiūros. 

102. Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad BNP tikrinimas yra labai sudėtingas procesas ir 

tai matyti iš jo dokumentų. Eurostatas šio proceso dokumentų rengimo standartus apibrėžė 
dokumente „Dokumentų rengimo gairės (GNIC/335)“, kurį patvirtino BNP komitetas, kad būtų 
tinkamai parengti kiekvieno tikrinimo etapo dokumentai. Komisija laikosi nuomonės, kad, nepaisant 
pripažinto dokumentų regimo sudėtingumo, buvo laikomasi gairių ir jos atitiko savo tikslą (pvz., 
užtikrinti veiklos tęstinumą laikui bėgant ir leisti vadovybei atlikti priežiūros funkcijas). 

104. Eurostatas ėmėsi veiksmų toliau tobulinti ir standartizuoti 2020–2024 m. ciklo BNP 

tikrinimo darbo dokumentus (pvz., peržiūrėjo dokumentų rengimo gaires, pridėjo GIAQ pildymo 
instrukcijas, sukūrė bendrą žurnalo failų šabloną, kad būtų dar labiau suvienodinti dokumentai, 
įtraukė informaciją apie rekomenduojamus veiksmus, išlygas, nereikšmingumo klausimus dėl 
tolesnių veiksmų, įskaitant poveikį BNP, žurnalų failuose ir kt.) 

IŠVADOS (105–109 dalys) 

106. Komisija mano, kad apskritai tikrinimų tvarkos ir apimties šalyse prioritetai buvo nustatyti 

pagal rizikos vertinimo rezultatus, o darbas, susijęs su universaliaisiais klausimais, aiškiai atitiko 
atitinkamo prioritetų nustatymo rezultatus (taip pat žr. atsakymus į 44–48, 50, 51 ir 53 dalių 
pastabas). 

Kiekviena tiesioginio tikrinimo sritis buvo pasirinkta remiantis atliktu rizikos vertinimu, šalies 
pareigūno kokybiniais svarstymais ir konsultacijomis su Eurostato BNP grupės vadovu, kaip 
numatyta atitinkamuose pamatiniuose dokumentuose. Komisija mano, kad šiuo atžvilgiu BNP 
tikrinimo proceso dokumentai jau yra labai išsamūs (taip pat žr. atsakymus į 56 dalies pastabas).  

2016–2019 m. tikrinimo ciklo metu, kol nebuvo formaliai nustatyti rekomenduojamų veiksmų 
prioriteto lygiai (išskyrus A ir B grupių rekomenduojamų veiksmų atskyrimą), darbo, susijusio su 
rekomenduojamais veiksmais, prioritetai buvo įgyvendinami nustatant skirtingus terminus 
atskiriems veiksmams, remiantis valstybių narių ir Eurostato susitarimu. Į šį susitarimą buvo 
įtrauktas terminas, kurio reikia laikytis, o tai de facto yra darbo prioritetų nustatymas, atsižvelgiant 
į keletą veiksnių, pvz., statistinių šaltinių prieinamumą, nagrinėjamų klausimų sudėtingumą, 
peržiūras, tvarkaraščius, naštą ir darbo krūvį ir kt. (taip pat žr. atsakymus į 58 ir 59 dalių pastabas). 
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1 rekomendacija. Teikti didesnį prioritetą didelės rizikos 

klausimams 

Komisija pritaria 1 rekomendacijos a punktui. 

Komisija pritaria 1 rekomendacijos b punktui. Atsižvelgdama į Audito Rūmų rekomendacijas, 
Komisija sieks toliau teikti pirmenybę būsimiems BNP ciklams ir juos racionalizuoti.  

Komisija pritaria 1 rekomendacijos c punktui. Komisija toliau stebės ir tobulins dokumentus, 
susijusius su tiesioginio tikrinimo sričių atranka, taip pat atsižvelgdama į Audito Rūmų 
rekomendaciją dėl dokumentų rengimo. 

Komisija pritaria 1 rekomendacijos d punktui. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, ištirs galimus būdus, kaip toliau gerinti darbo, susijusio su rekomenduojamais veiksmais, 
prioritetų nustatymą. 

107. Komisija atkreipia dėmesį, kad šalys patenkintos, jog Eurostato gairės universaliaisiais 

klausimais yra tinkamos ir pateikiamos laiku, kaip pranešė Audito Rūmai (žr. 61 ir 62 dalis).  

Eurostatas kartu su valstybėmis narėmis dėjo daug pastangų, kad išspręstų globalizacijos klausimą. 
Komisija mano, kad visomis iniciatyvomis, apie kurias Audito Rūmai pranešė 69 dalyje, buvo 
užtikrinta savalaikė ir tinkama parama šalims sprendžiant šį klausimą (taip pat žr. atsakymus į 66 ir 
67 dalių pastabas).  

Kalbant apie globalizacijos poveikį BNP, Komisija mano, kad išlygą dėl globalizacijos tinkama taikyti 
laikotarpiui nuo 2018 m. Komisijos nuomone, metodas ir laikas, išsamiai aptarti tam skirtuose 
susitikimuose su NSI, yra tinkami ir proporcingi; jie pagrįsti įvertinta rizika ir visiškai atitinka jau 
gautą patikinimą. Remiantis iki šiol atliktu darbu, pvz., BNP tarptautinių įmonių bandomajame 
projekte, nėra jokių įrodymų, kad būtų didelių BNP iškraipymų dėl galimo netinkamo šių klausimų 
sprendimo nacionalinėse sąskaitose (metai, kuriais buvo grindžiamas metodas, taikytas tarptautinių 
įmonių bandomuosiuose projektuose, buvo 2016 m.) 

2 rekomendacija. Laiku teikti paramą valstybėms narėms ir 

geriau pagrįsti išlygų taikymo apribojimą 

Komisija pritaria 2 rekomendacijos a punktui. Komisija atkreipia dėmesį, kad šalys patenkintos, jog 
Eurostato gairės didelės rizikos klausimais yra tinkamos ir pateikiamos laiku, ir sieks toliau teikti 
tokią paramą, atsižvelgdama į Audito Rūmų rekomendaciją.  

Komisija iš dalies pritaria 2 rekomendacijos b punktui. Tam tikrais atvejais Komisija sutinka 
tinkamai pagrįsti laikotarpius, kuriems taikomos būsimos išlygos. Komisija mano, kad išlygos dėl 
globalizacijos, kuria grindžiama ši Audito Rūmų rekomendacija, atveju buvo pateikta tinkama 
analizė ir pagrindimas. Nors Komisija sutinka, kad laikotarpiai, kuriems taikomos išlygos, turėtų būti 
tinkamai pagrįsti, ji mano, kad atliekant dar išsamesnę analizę (nei globalizacijos atveju, apie kurį 
pranešta) šiomis aplinkybėmis ištekliai nebūtų naudojami ekonomiškai. Todėl Komisija atmeta 
rekomendacijos dalį, kurioje raginama atlikti tokią išsamią analizę. 

109. Dėl išlygų, taikomų užbaigus tikrinimo ciklą, Komisija pažymi, kad tai yra įprastas BNP 

tikrinimo proceso ypatumas. 
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Eurostato atliekamų tikrinimų apimtis buvo apibrėžta remiantis BNP tikrinimo modeliu, kuris 
sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su BNP komitetu ir jo patvirtintas. 2016–2019 m. BNP cikle 
buvo reikalingas griežtesnis tikrinimas dėl naujo nacionalinio apskaitos standarto – 2010 m. ESS – 
įgyvendinimo.  

Komisija pripažįsta, kad reikšmingumo ribos taikymas atliekant BNP tikrinimą turi tam tikrų 
apribojimų, nes daugeliu atvejų galimas trūkumų poveikis BNP nėra žinomas tuo metu, kai trūkumai 
nustatomi. 

3 rekomendacija. Didinti tikrinimo ciklo efektyvumą 

Komisija pritaria 3 rekomendacijos a punktui. Komisija atkreipia dėmesį į teigiamą valstybių narių 
nuomonę, išreikštą Audito Rūmų apklausoje dėl esamo reikšmingumo ribos lygio. Nepaisant to, 
Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su BNP ekspertų grupe, sieks toliau gerinti tikrinimo ciklo 
veiksmingumą, analizuodama dabartinės reikšmingumo ribos tinkamumą. 

Komisija pritaria 3 rekomendacijos b punktui. Komisija su valstybėmis narėmis aptars galimus 
būdus, kaip būsimų ciklų metu geriau integruoti reikšmingumo sąvoką į tikrinimo darbą. 

Komisija pritaria 3 rekomendacijos c punktui. Eurostatas jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad 
pagerintų ir standartizuotų BNP tikrinimo darbo, kuris atitinka Audito Rūmų rekomenduojamą kryptį, 
dokumentus 2020–2024 m. ciklo metu, ir išnagrinės tolesnių patobulinimų šioje srityje galimybes. 
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